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"BE FRESH & HAPPY"
Het is een feit: vrouwen zijn wonderlijke wezens!

Moeder, echtgenote, dochter, vriendin, collega, ... In 24 uur veranderen ze 
meerdere keren van rol en zijn ze het toppunt van multitasking. Zijn ze 
volmaakt? Beslist niet. Maar ze zijn wel sterk, modern en superactief – zoveel 
is zeker! Wat is hun geheim? Zelfvertrouwen. Mentaal en fysiek. Weten dat ze 
hun innerlijke bron kunnen aanspreken. Zich goed in hun vel voelen. En ook 
hun look is superbelangrijk. 

In deze mini-ELLE reiken we modeadvies aan voor tijdloze zwart/
witcombinaties en werken we geraffineerde, draagbare looks uit. Onze mode-
experts verklappen hoe je oude kledingstukken weer nieuw leven inblaast en 
ook nog hoe je de hele dag zo fris als een hoentje blijft ... tot in de late uurtjes. 

Lima Ché, Belgisch model en modeblogster, gunt ons een kijkje in haar agenda 
en haar dressing. We hadden een ontmoeting met deze immer glimlachende, 
bruisende zakenvrouw.

Ben je er klaar voor? 
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24 UUR MET LIMA CHÉ
Een dag in het gezelschap van Belgisch model en modeblogster Lima (@limaswardrobe).  
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8.00u:  “De wekker loopt af.”

8.03u:  “Ik heb moeite met opstaan. Meestal stel ik meerdere 
alarmen in … die ik dan telkens afdruk.”

8.07u:  “Ik druk nog eens af …”

8.15u:  “Zodra ik een beetje bij mijn positieven ben, overloop ik 
mijn social media. Ik geniet van die paar minuutjes extra in bed!”

8.25u:  “Ik maak een lekker ontbijt klaar. Dat is een vast ritueel.
Wat er ook gebeurt. Ik ga nooit buiten zonder te ontbijten.”

8.45u: “Next stop: de badkamer. Ik was mijn gezicht met 
micellair water, hydrateer mijn huid, poets mijn tanden, kam mijn 
haar en fris me op. "En last but not least, breng ik mijn favoriete 
deo van Nivea aan." 

8.55u:  “Wat ik die dag ga aandoen hangt af van mijn planning 
en hoe ik me voel. De perfecte outfit uitkiezen duurt het langst, 
want ik kan urenlang twijfelen.” 

9.10u:  “Vandaag sla ik mijn make-up over want ik heb een shoot 
en dan moet ik ongeschminkt aankomen.”

9.12u:  “En we zijn weg!”

12.30u:  “Godzijdank is het lunchtijd! Ik ben gek op eten. Ik sla 
geen enkele maaltijd over en slaatjes zijn een bijgerecht voor mij, 
geen hoofdgerecht (lacht)!”

12.50u:  “Altijd fris zijn is een obsessie voor mij. Ik poets mijn 
tanden na elke maaltijd, en meerdere keren per dag breng ik Nivea 
Black&White Fresh aan om me fris te voelen zonder mijn kleding 
te beschadigen.”

13u:  “Even mijn mails checken om te zien of er niets dringends is.”

13.10u: “Back on the road, voor een nieuwe professionele 
afspraak. Een studio-opname, een interview enz.”

17.00u:  “Ik haal snel mijn deo boven voor ik vertrek naar mijn 
tweede afspraak. Een evenement, een opening van een winkel, 
producten voorstellen...”

21.00u: “Eindelijk thuis. Tijd om het mezelf comfortabel 
te maken. Ik trek andere kleren aan, kam mijn haren uit en 
ontschmink me meteen.”

21.20u:  ”Ik zet mijn pc aan om nog een paar uurtjes te werken. 
Ik beantwoord mijn mails, pleeg enkele telefoontjes, post wat op 
mijn accounts enz.”

23.00u:  “Ik eindig mijn dag altijd met een douche en dan naar 
bed.”

23.03u:  “Even douchen en dan naar bed!”
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Hoe kun je jezelf  na een zware dag op het werk in 
10 minuten transformeren in een party girl? Voor een 
snelle opfrisbeurt hoef  je niet per se alles te veranderen.  
Houd het simpel en geef  de kleren die je aanhebt een 

extra dosis pit met deze eenvoudige stylingtips.

OP ZOEK NAAR 
EEN FRISSE LOOK?

 #Freshkeeper



Wedden dat er ook in jouw kleerkast enkele stukken 
liggen die nog wel mooi zijn, maar te gedateerd om nog 
te kunnen dragen? Vijf trucs om ze te pimpen.
1. VERVEN. Heb je al eens overwogen om je oude kleren 
een kleurenbad te geven? Een zijden sjaal die er wat flets 
uitziet, een perfect passende jurk in het foute blauw, een 
paar stoffen schoenen die wel een ander kleurtje kunnen 
gebruiken? Tip: neem altijd een iets donkerdere tint.
2. VERSIEREN. Verander klassiek in classy chic. Strijk 
een statement patch op je oude jeansvest, naai enkele 
parels op je gebreide trui of sierstenen op de kraag van 
je bloes. Klaar!
3. PERSONALISEREN. Niets beters dan een ludieke 
boodschap om je kleding op te leuken. Print een coole 
quote op je sweater, borduur een woordje op je T-shirt, 
naai een smiley op de achterzak van je jeansshort... 
4. VERKNIPPEN. Is de pasvorm van je jeans niet meer 
van deze tijd? Knip hem dan af tot een short. En als 
het een rok is? Afknippen en omzomen met strijkbare 
zoomband. Snel en eenvoudig.
5. STILLEREN. Wil je liever niets 
drastisch veranderen aan je kleren, 
zet dan in op accessoires. Een grote 
etnische ketting op een vintage 
sweater, een paar hoge sandalen 
onder een iets te korte jeans of een 
brede riem om een baggy bloes 
te tailleren.

5 STYLINGTIPS OM 
JE OUDE KLEREN 
TE PIMPEN

KLEDING
Verander van stijl zonder kledingwissel. 
Accentueer je taille met de riem van je rok, 
knoop een trui op je jeansbroek, trek je rok 
wat hoger voor een hogetaille-effect, stroop 
je mouwen op... Kortom, laat je van je meest 
sexy kant zien. Enkele centimeters huid 
volstaan al om de suggestie te wekken...

SCHOENEN
Het idee: de schoenen maken de look, een 
vleugje extravagantie is toegestaan. Verwissel 
je platte schoenen voor een paar hoge hakken, 
een sobere kleur voor een uitbundige tint, 
een uniforme stof voor een bloemetjesprint, 
een gesloten pump voor een open sandaal 
met blote tenen. Of pimp je schoenen door je 
veters te vervangen door speelse linten of ze te 
versieren met een broche met sierstenen. Maxi 
effect zonder moeite!

HANDTAS
Steek altijd een pochette met de belangrijkste 
kleinoden in je handtas. Make-up, sleutels, 
pocket deo van Nivea, telefoon… Stuk 
voor stuk persoonlijke spullen die al te 
vaak verdwalen in je tas. Kies je pochette 
zorgvuldig uit en opteer voor een funky 
exemplaar met leuke details die je ook als 
avondtas kunt gebruiken. 

ACCESSOIRES
’s Avonds kun je gerust een opvallende 
blikvanger dragen. Ben je eerder het 
oorbellentype, kies dan een paar lange 
hangers met een beetje bling. Leg je liever het 
accent op de hals, dan is een choker de ideale 
matchmaker. Trek de aandacht naar je decoletté 
met een paar fijne kettingen of combineer een 
grote hanger met een open bloes.

BEAUTY
Je look opfrissen, is ook een feelgood 
moment voor jezelf. Verfris je gezicht met 
een plens koud water, breng wat Nivea 
deodorant aan en hydrateer je gezicht. Maak 
je paardenstaart los en woel met je vingers 
door je haren bij wijze van brushing of maak 
een losse, nonchalante vlecht voor een snelle 
make-over.
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1. Grote opstrijkpatch, 
DYOU Studio, 10 €
2. XL opstrijkpatch,  
'3 x 1',  1, 50 € per 3,
via netaporter.com
3. Halssnoer met 
kwastjes en kralen, 
Etro, 430 €
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DE MUSTHAVES VAN 
DE ‘BLACK & WHITE’-DRESSCODE

1. Halsketting met bedeltjes, Calvin Klein, 79€.  2. Zonnebril, Komono, 79,95 €. 
3. Gecentreerd T-shirt, H&M, 34,99 €.  4. Pencil skirt, Zara, 29,95€. 

5. Sneakers ‘Air Max Théa’, Nike, 127 €.  6. Leren handtas, Karl Lagerfeld, 245€.
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Niets stijlvoller dan een monochrome look.Tijdloos en elegant, een look in zwart-wit getuigt altijd 
van goede smaak. Maar hoe maken cameleons de switch tussen zakelijk sober overdag en excentriek 

chic voor de nacht?

1. Zilveren armband, Wouters & Hendrix, 215 €.   2. Wollen crop top, & Other Stories, 49 €
 3. Pochette met parels, Mango, 35,99€.  4. Pencil skirt, Zara, 29,95€. 

5. Daim sandalen met pluiomen, Charlotte Olympia, 545€ 6. Oorringen, H&M, 9,99 €.  
7. Nivea Invisible for Black & White Fresh, 3,29€.
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Do It Yourself
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IT-SHORT VAN JEANS EN KANT
Weggooien? Mooi niet. Geef  je oude afdankertjes een tweede leven met deze simpele recuptruc. 
Van afgedragen jeans naar festivalproof  it-piece in één, twee, drie. Pure magie! Zelfs met twee 

linkerhanden krijg je deze gepersonaliseerde jeansshort zó voor elkaar. 

Hup! Klaar, showen maar! Wedden dat al je vriendinnen een identiek exemplaar zullen 
willen? En dat jouw antwoord ‘Sorry, het is een uniek vintage stuk!’ zal zijn?

 1  2  3

Snijd de jeans af ter hoogte van de 
dijen om een minishort te maken.

Knip daarna een driehoekje 
onderaan in de zijnaad

Speld een stukje kant vast in de 
uitsnijding 

Naai het stukje 
kant vast op de 

jeansshort

 #Freshkeeper



DE ZONNEBESCHERMING
DIE OOK JE KLEDING 

BESCHERMT!*

*In vergelijking met voorgaande NIVEA formules zijn vlekken veroorzaakt door de UV-fi lters makkelijker te verwijderen.

BESCHERMT JE KLEDING
TEGEN ZONNECRÈMEVLEKKEN

TIJDENS HET WASSEN*.
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